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تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  ثیدح 

باتک تاصخشم 

 - 1314 یقتدمحم ، ربهر ، هسانشرس : 
. ربهر یقتدمحم  تیالو / نادواج  روشنم  ریدغ  ثیدح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  21  × 11 47 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

:4-086-540-964-978 مراهچ پاچ  لایر :  3000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 (. اپیف  ) 1387 لوا :  پاچ  تشاددای : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
ثیداحا تفالخ --  تابثا  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

ثیداحا مخ --  ریدغ  عوضوم : 
BP141/5/غ4ر9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
1189729 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

تیالو نادواج  روشنم  ریدغ  www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6
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همدقم

ص:7
رشتنم و یسراف  نابز  هب  ناتسبرع ، رد  یتاراشتنا  هسـسؤم  کی  يوس  زا  تیالو » اب  نآ  هطبار  مخریدغ و  يارجام   » ناونع اب  ياهتـشون  ًاریخا 
زا یکی  هک  ار - تیالو  ثیدح  مخ و  ریدغ  يارجام  دراد  یعس  یخیرات  ملسم  عیاقو  راکنا  اب  هتشون  نیا  دیدرگ . عیزوت  یناریا  نارئاز  نیب 
زور رد  « (1)  » ادخ هناخ  رئاز  رازه  دص  زا  شیب  روضح  رد  راگدرورپ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا و  تلاسر  دنلب  ياههلق 

- نانمؤم ریما  تیالو  شایلصا - ریـسم  زا  دومرف - غالبا  ار  نآ  تلاسر  لیمکت  توعد و  مهم  نکر  کی  ناونع  هب  ریدغ  یخیرات  گرزب و 
. دنکفا ههبش  نالدهداس  دیاقع  رد  هک  فده  نیا  اب  دنک . دودحم  کچوک  هثداح  کی  رد  هتخاس و  فرحنم 

مهم مایپ  ریدغ و  ثیدح  تسا  مزال  هتشون  نیا  هدهاشم  اب 

ص ج 37 ، راونألاراحب ، تسا . هدرک  رکذ  رفن  رازه  تسیب  دصکیار و  مخریدغ  رد  نارضاح  ددع  تنـس ، لها  ناخروم  زا  يزوج  نبا  - 1
150
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8 ص :
هدرپ هداد و  رارق  دنوشیم - فرشم  نیفیرش  نیمرح  هب  هکنانآ  هژیو  هب  ناناوج - راکفا  ضرعم  رد  یـسررب و  تیالو  يدیلک  هلأسم  رد  نآ 

. تسا راتشون  نآ  هب  هاتوک  یخساپ  هلاقم ، نیا  هک  دریگرب  نآ  هدنسیون  يراکبیرف  يور  زا 
اب دنـشوکیم  یباـهو  ياهیفلـس  ددرگیم و  عیزوت  ادـخ  هناـخ  نارئاز  نیب  هک  ار  اههتـشون  هنوگنیا  هزیگنا  میتسین  نآ  رب  رـصتخم  نیا  رد 

بلطم نیا  هتبلا  مییامن . یسررب  یـسایس  دعب  زا  دننک ، يزاب  یخیرات  قیاقح  ینید و  مّلـسم  دیاقع  اب  كوکـشم  تاکّرحت  صاخ و  فادها 
نآ یلاعفنا  تکرح  وسکی  زا  رادـفده ، هدـننک و  هارمگ  یفارحنا ، تاغیلبت  هنوگنیا  تقیقح  رد  تسین . یکچوک  هلأسم  دوخ ، ياج  رد  زین 

بان مالـسا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  یلاعتم  ایوپ و  هشیدـنا  رولبت  تیـالو و  گـنهرف  نوزفا  زور  شرتسگ  ربارب  رد  رّجحتم  هورگ 
و وجتقیقح ، ناگتخیهرف  شیدنادازآ و  ناناملسم  نیب  عیشت  گنهرف  تیلوبقم  باتزاب  رـضاح و  رـصع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم 

نانمـشد دـیاع  نآ  هرمث  هک  تسا  یبهذـم  تابّـصعت  تاـفالتخا و  هب  ندز  نماد  ناـگناگیب و  ياهتسایـس  زا  يریذـپریثأت  رگید  يوس  زا 
. ددرگیم یناهج  رابکتسا  مالسا و 

تسا يولع  تفالخ  تیالو و  زا  عافد  اهیباهو و  یتاغیلبت  يراگنخیرات و  ياههسیسد  زا  یـشخب  ندرکالمرب  هلاقم ، نیا  یلـصا  فده  اما 
َلِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  نامرف  اب  راگدرورپ و  رما  هب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 
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9 ص :
«(1)  .. » َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ 

. دوب مامتان  توعد  رتبا و  تلاسر  نآ ، نودب  هک  دومرف  غالبا  ار  نآ 
ریما تفالخ  تیالو و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  میزادرپب ، نآ  نوماریپ  تایاور  تاـیآ و  ریدـغ و  يارجاـم  ناـیب  هب  هکنآ  زا  شیپ 
ینلع یمـسر و  توعد  ياهزور  نیتسخن  رد  مالـسا و  روهظ  نیزاغآ  ياهلاس  زا  هکلب  دشن ، ناونع  مخ  ریدغ  رد  اهنت  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

. تشاد رارق  هجوت  دروم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هیآ 214 ارعش ، هروس  - 1
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10 ص :

راد ثیدح 

. تسا هدیسر  تبث  هب  هعیش  ینس و  ییاور  یخیرات و  عبانم  رد  هک  تسا  تیالو  هرابرد  تیاور  نیتسخن  راد ،» ثیدح  »
- بلطملادبع نادنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  هب  دش ، لزان  َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  هیآ  هک  یماگنه  تیاور : هصالخ 
هک نیمه  اذغ ، فرـص  زا  سپ  دـش ، مهارف  نانآ  يارب  ییاذـغ  دـندش . هدـناوخارف  بلاطوبا  هناخ  هب  دـندوب - رفن  جـنپ  لهچ و  ای  لهچ  هک 
زا توعد و  ار  عمج  نآ  هرابود  مود  زور  دندش . هدنکارپ  عمج  نآ  دز و  مه  رب  ار  سلجم  بهلوبا  دـیاشگب ، نخـس  هب  بل  تساوخ  ربمایپ 

يربماـیپ هب  مدرم  ماـمت  يارب  ارم  دـنوادخ  بلطملادـبع ، نادـنزرف  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  دـندرک . ییاریذـپ  ناـنآ 
: دومرف رما  صاخ و  روط  هب  امش  يارب  تخیگنارب و 

ارف تسا - نیگنـس  لمع  يوزارت  رد  ناـسآ و  ناـبز  رب  هک  هملک - ود  هب  ار  امـش  نم  کـنیا ، نک .» راذـنا  ار  دوخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  »
خساپ رما  نیا  هب  امش  زا  کی  مادک  لاح  تسا . نم  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  نآ  مناوخیم و 

راد www.Ghaemiyeh.comثیدح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :
و نم ! هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دوب - رتلاسدرخ  اهنآ  همه  زا  هک  مالـسلا - هیلع  بلاطیبا  نبیلع  لاح  نیا  رد  دنکیم ؟ يرای  ارم  دـهدیم و 

ردارب ات  دنکیم  تباجا  ارم  امـش  زا  کیمادک  : » درک رارکت  ار  دوخ  نخـس  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دادن . خساپ  رگید  یـسک 
؟» دشاب نم  هفیلخ  نم و  ثراو  نم ، ریزو  نم ،

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دادن . خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  زج  یسک  زین  راب  نیا 
؛» (1) « » يِدَْعب ِیتَفِیلَخ  َو  ِیثِراَو  َو  ییّیصو  َو  يِریِزَو  َو  یِخَأ  َْتنَأَف  ْسِلْجا  »

«. یتسه نم  زا  دعب  نم  هفیلخ  ثراو و  نم و  ّیصو  ریزو و  ردارب و  وت  نیشنب ؛ »
دروم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلیسو  هب  تحارص  هب  توعد ، ياهزور  نیتسخن  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  بیترت ، نیدب 

ام َو  دیوگیمن : نخـس  دوخ  شیپ  زا  تسا و  یهلا  رما  هب  دـهدیم ، ماجنا  دـیوگیم و  ربمایپ  هچنآ  ره  تسا  یهیدـب  تفرگ و  رارق  دـیکأت 
«(2)  » يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی 

، يربط خیرات  زا  لقن  هب  ص 136 ، ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  يرکسع ، همالع  ق ؛ هرهاق 1382 ه . پاچ  ص 312 ، ج 1 ، هیبلحلاةریسلا ، - 1
لامعلازنک دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  ریثانبا ، خیرات  رکاسع ، نبا 

هیآ 3 مجن ، هروس  - 2
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12 ص :

تلزنم ثیدح 

هیلع یلع  ماما  هک  دوب  كوبت  هعقاو  دومرف ، میکحت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يرگید  دراوم  زا 
یلص ربمایپ  دنتفگ : یخرب  مادقا  نیا  یپ  رد  دش . جراخ  هنیدم  زا  تشامگ و  دوخ  نادناخ  ناناملسم و  یتسرپرـس  هب  هنیدم ، رد  ار  مالـسلا 

دـناسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دربـب ! دوخ  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تشادـن  تسود  هلآ  هیلع و  هللا 
!« دربب دوخ  هارمه  ار  یلع  تشادن  تسود  ربمایپ  دنتفگ : یـضعب  هکنیا  ات  یتشاذگاو ، نانز  ناکدوک و  هرمز  رد  ارم  هَّللا ! لوسر  ای  : » تفگ

: دومرف باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؛» (1) « » يِدَْعب َِّیبَن  ُهَّنَأ ال  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یَضَْرت  َأ ال  »

صئاصخ دعـس ، نبا  تاقبط  دـمحا ، دنـسم  ءایلوألاۀـیلح ، دواد ، یبا  دنـسم  ص 129 ، ج 5 ، يراـخب ، حیحـص  ص 71 ، دـیفم ، داـشرا  - 1
143 ص 142 - ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  کن ، ثیدح 36395 و ...  ۀباصالا ، ص 354 و 73 ، قعاوص ، ص 83 ، ییاسن ،
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13 ص :
«. تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یشاب ، یسوم  يارب  نوراه  دننامه  نم  يارب  یتسین  دونشخ  ایآ  »

. تسا مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  رب  يرگید  لیلد  دناهدرک ، لقن  ینس  هعیش و  ناخروم و  ناثدحم و  هک  تیاور  نیا 
میعنوبا ظفاح  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن  زین  نوگانوگ  ياهترابع  هب  رگید و  ياهتبسانم  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  تدایس  تماما و  عوضوم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دناهدرک : لقن  نارگید  و 
؛» (1) « » نیِقَّتُْملا ِماَمِإ  َو  َنِیلَسْرُْملا  ِدِّیَِسب  ًابَحْرَم  »

. دمآ شوخ  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ناناملسم و  ياقآ 
: دیوگیم سابع  نبا  زین 

؛» (2) « » يِدَْعب ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأ  ِیلَِعل  َلاَق  ِّیبَّنلا  َّنِإ  »
. دوب یهاوخ  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  ّیلو  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يارب ار  باحـصا  زا  یکی  دـشیم ، جراخ  هنیدـم  زا  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  تشاد  هجوت  نادـب  دـیاب  هک  ياهتکن 
نودب ناناملسم  ات  تشامگیم  مدرم  روما  هب  یگدیسر 

ءایلوألاۀیلح زا  لقن  هب  ص 394 ، ج 1 ، ریدغلا ، ینیما ، همالع  - 1
ص 360 ج 11 ، یسلایطلادنسم ، زا  لقن  هب  ص 147 ، ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  - 2
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14 ص :
هعماج رّـسفم و  نودـب  ار  ادـخ  باتک  ملعم و  نودـب  ار  مالـسا  ياپون  نییآ  ادـخ  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  «. (1)  » دشابن تسرپرس 

هداد ربخ  دوخ  ربمایپ  هک  نانمشد  رگید  ناقفانم و  رافک ، ياههئطوت  اههنتف و  همه  نآ  اب  دراذگب ؟ تسرپرس  نودب  دوخ  زا  دعب  ار  یمالسا 
ات دییوج  کسمت  نم  ترتع  نآرق و  هب  دیاب  اهتملظ  نآ  رد  هک  داد ، دنهاوخ  خر  یناملظ  بش  ياههراپ  نوچ  ییاههنتف  نم  زا  دعب  : » دوب

.« دیوشن هارمگ  زگره 
فیلکت داتفا - قافتا  ترـضح  نآ  كرابم  رمع  ینایاپ  لاس  رد  هک  مخ - ریدغ  هعقاو  ات  راد  ثیدح  نایب  اب  توعد  زاغآ  زا  تهج  نیمه  هب 

ماما و نودب  تما  ترضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  ات  دومن  یفرعم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبـسانم  ره  هب  دومرف و  صخـشم  دوخ  زا  دعب  ار  تما 
. دنامن یقاب  یسک  يارب  يربهر  هلأسم  رد  یماهبا  چیه  دشابن و  تسرپرسیب  هعماج 

ات 142 ص 138  ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  کن ، - 1
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15 ص :

ریدغ ثیدح 

هراشا

: تسا یسررب  لباق  اوتحم  نتم و  ییاور و  دانتسا  ِرظنم  ود  زا  فیرش  ثیدح  نیا 
لقن ار  تیاور  نیا  ناخروم  ناثدـحم و  ترـضح ، نآ  ناعبات  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يریثک  عمج  ییاور : دانتـسا  فلا -

. مینکیم هراشا  دراوم  نیا  زا  يدادعت  هب  هک  دناهدرک 
، دـیز نب  ۀـماسا  یـسودلا ، ةریره  وبا  يراصنا ، هلاضف  وبا  يراصنا ، یلیلوبا  يراصنا ، بعک  نب  یبا  زا : دـنترابع  یباحـص  ِناـیوار  هلمج  زا 
، بلاطوبا تنب  یناه  ما  سیمع ، تنب  ءامسا  ربمایپ ، رسمه  هملس  ما  هرارز ، نب  دعسا  ۀفاحق ، یبا  رکبوبا  یطبق ، عفار  وبا  ناهیت ، نب  مثیهلاوبا 

یبا نب  دعـس  مقرا ، نب  دـیز  ماوع ، نب  ریبز  نامی ، نب  ۀـفیذح  يرافغ ، رذوبا  ةرمـس ، نب  رباج  يراصنا ، هَّللادـبع  نب  رباـج  بزاـع ، نب  ءارب 
 .... بلطملادبع و نب  سابع  هَّللادیبع ، نب  ۀحلط  يراصنا ، هدابع  نب  دعس  صاقو ،
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16 ص :
ثیدح هک  هدرک  رکذ  تنـس  لها  عبانم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  نز  درم و  مان 110  هرـس  سدق  ینیما  همالع  موحرم 

زا نایوار  ناملاع و  زا  نت  مان 360  و  « (1)  » دناهتخادرپ ریدغ  ثیدـح  لقن  هب  هک  ناعبات  زا  نت  مان 84  نینچمه  دناهدرک . تیاور  ار  ریدـغ 
دانتـسا نادـب  هدرک و  جرد  نآ  دانـسا  اب  ار  ریدـغ  ثیدـح  دوخ  یبدا  یخیرات و  ییاور و  بتک  رد  هک  مهدراهچ  نرق  اـت  يرجه  مود  نرق 

هلمج زا  تسا . هدومن  رکذ  ار  دناهدرک  نیودـت  تیالو  رما  مخ و  ریدـغ  هرابرد  لقتـسم  باتک  هک  نافلؤم  زا  رفن  مان 26  و  « (2)  » دناهدومن
نبا ینطق ، راد  هدـقع ، نبا  يربـط ، ریرج  نب  دـمحم  زا : دـنترابع  دناهتـشون  باـتک  تیـالو  ریدـغ و  هراـبرد  هـک  تنـس  لـها  زا  یناـگرزب 

 ... یناکسح و یبهذ  یکجارک ، يرئاضع ،
نبا هلمج  زا  مالـسا ، نادنمـشناد  هتفگ  هب  درادن و  هدننک  تیاور  ریدـغ  ثیدـح  هزادـنا  هب  يوبن ، ثیدـح  چـیه  مییوگب  رگا  تسین  هغلابم 

ات هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  زا  هک  «« (3) . » تسا مالسا  ناراگنهریس  ناثدحم و  عامجا  دروم  ریدغ  ثیدح  : » هماع ياملع  زا  يزوج 
دلج هدزای  رد  تنـسلها ، عبانم  هب  دانتـسا  اب  هک  تسا  ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  اهنآ  نیرتعماج  دناهتـشون و  اهباتک  نآ  نوماریپ  نونک ،

. تسا هدش  نیودت 

ات 72 ص 14  ج 1 ، ریدغلا ، - 1
ات 150 ص 73  ج 1 ، نامه ، - 2

ص 150 ج 37 ، راونألاراحب ، کن ، - 3
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17 ص :
ریدغ ثیدح  ياوتحم  نتم و  ب -

فالتخا نآ  نتم  رد  يدراوم ، رد  دنچ  ره  دناهدرک ، رکذ  ار  ریدـغ  ثیدـح  دوخ ، ياهباتک  رد  ینـس  هعیـش و  ناخروم  ناثدـحم و  مامت 
رب لمتـشم  هک  شخب  نآ  رب  اهنآ  همه  اما  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  زا  یـشخب  رگید  یـضعب  هبطخ و  مامت  ناثدحم  یخرب  دراد . دوجو  ترابع 

و نیقیلا »  » رد سوواـط  نب  دیـس  جاـجتحا ،»  » رد یـسربط  دـننام  هعیـش  ناثدـحم  دـنراد . قاـفتا  تـسا ، مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  تیـالو 
، تیاور نیاربانب  تسا . یلـصفم  هبطخ  هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  ریدـغ  هبطخ  مامت  دوخ  تاـفیلأت  رگید  و  نیـصحتلا » »
، میظع هرگنک  نآ  رد  ترـضح  اریز  دـیمان ؛ تلاـسر » نادواـج  روشنم   » ار ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هباـطخ  ناوـتیم 

نآ نادـنزرف  بلاطیبا و  نبیلع  تیالو  نآ ، بلاطم  همه  یلـصا  روحم  هک  دومرف  نایب  مالـسا  تما  هدـنیآ  يارب  ار  یمهم  رایـسب  بلاـطم 
. تسا هدوب  ترضح 

رد هک  دـناهتخادرپ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  طوبرم  شخب  هژیو  هب  ریدـغ ، یخیرات  هبطخ  لقن  هب  زین  ناخروم  ناثدـحم و  ریاـس 
. مینکیم رکذ  ار  نآ  زا  ياهصالخ  اجنیا 

تیالو هلأسم  غیلبت و  هیآ 

نرق فورعم  خّروم  يربط ، ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا 
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18 ص :
: دنکیم لقن  مقرا  نب  دیز  زا  يرجه  موس 

رایـسب اوه  دوب و  رهظ  زامن  ماگنه  دـمآ ، دورف  مخریدـغ  رد  تشگیم  زاـب  عادولاۀـجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
تغالب اب  ياهبطخ  ترـضح  نآ  سپـس  میدش ، عمج  ام  دـنداد . رد  تعامج  زامن  يادـن  دنتـشارفارب و  ار  اههمیخ  وا  نامرف  هب  هاگنآ  مرگ ،

«(1)1  .. » َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  لاعتم  يادخ  دومرف : نینچ  دومن و  داریا  مامت 
ياهدـناسرن و ار  وا  تلاسر  ینکن ، غـالبا  رگا  نک و  غـالبا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  ربماـیپ  يا  هک  دومرف  لزاـن  ار 

فقوت هاگلزنم  نیا  رد  هک  داد  نامرف  نم  هب  راگدرورپ  بناج  زا  لـیئربج  و  دوب . دـهاوخ  مدرم  گـنرین  هسیـسد و  زا  وت  رادـهگن  دـنوادخ 
لیئربج زا  هاگنآ  تسا . نم  زا  دعب  ماما  نم و  هفیلخ  نم ، یّـصو  نم ، ردارب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  میامن  مالعا  هایـس  دیفـس و  ره  هب  منک و 

دادن اضر  دنوادخ  اما  دنرایـسب . نم  ناگدنهدرازآ  كدـنا و  ناراکزیهرپ  متـسنادیم  هک  ارچ  درادـب ، فاعم  ارم  مراگدرورپ  هک  متـساوخ 
ار شتعاطا  داد و  رارق  امـش  ماما  ّیلو و  ار  وا  دنوادخ  هک  دـینادب  ار  نیا  مدرم  يا  سپ  منک . غالبا  هدـش  لزان  یلع  هرابرد  هچنآ  هکنآ  زج 

هک ره  نوعلم و  دنک  تفلاخم  وا  اب  هک  ره  تسا ، ذفان  وا  نخس  ارجالامزال و  وا  مکح  دومن ، بجاو  ناگمه  رب 

هیآ 214 هدئام ، هروس  - 1
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19 ص :
رد تمایق  ات  تماما  سپ  نآ  زا  تسا و  امـش  ماما  یلع  امـش و  يالوم  دنوادخ  دیرب ، نامرف  دینک و  شوگ  تسا . موحرم  دـنک  شقیدـصت 

 ...«. تشاد دهاوخ  همادا  یلع  لسن  زا  نم و  نادنزرف 
رارق دیکأت  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  دناوخارف و  نآرق  هرابرد  يرادیاپ  هب  ار  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

نم زا  دعب  ناناملـسم  تراما  هک  مداد  حیـضوت  مدرک و  غالبا  نم  دومرف و  لزان  نم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دنوادخ  : » دومرف داد و 
: دومرف درب و  الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگنآ  تسین ». لالح  يدحا  يارب  وا ، يارب  زج 

نم و ّیصو  ردارب و  نیا  مدرم ! یِّبَر ؛» ِباَتِک  ِریِـسْفَت  یَلَع  َو  ِیب  َنَمآ  ْنَم  یَلَع  ِیتَفِیلَخ  َو  یِْملِع  یِعاَو  َو  یِّیِـصَو  َو  یِخَأ  اَذَه  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  »
. دنک ریسفت  ار  نآرق )  ) راگدرورپ باتک  وا  دناهدروآ ، نامیا  نم  هب  هک  تسا  یناسک  رب  نم  هفیلخ  نم و  ملع  هنیجنگ 

: دومرف سپس 
(1)  ...«. » هَّقَح َدَحَج  ْنَم  یَلَع  ْبَضْغا  َو  ُهَرَْکنَأ  ْنَم  ْنَْعلا  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  »

رد يدحاو  زا  ص 155 ، ج 37 ، راونألاراحب ، ریدغلا » ثیدـح  قرط  یف  ۀـیالولا  باتک « زا  لقن  ، 216 ص 214 - ج 1 ، ریدـغلا ، کن ، - 1
 .... یشایع و ریسفت  حیرج ، نبا  ریسفت  یبلاعث ، ریسفت  لوزنلا و  بابسا 

زا 75 ۀـیالولا » باـتک « رد  يربط  هک  هدروآ  نسح  نب  ییحی  لوق  زا  ص 157  رابخألا ،» حاحـص  نویع  ةدـمع  باتک « رد  یلح  قیرطب  نبا 
ثیدح هرابرد  دوخ  لقتـسم  باتک  رد  هدقع ، نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  زین  تسا . هدرک  لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  دنـس  هلـسلس  قیرط و 

درذگیم رتاوت  ّدح  زا  هک  هدرک  لقن  دنس  قیرط و  زا 105  ار  نآ  ریدغ ،
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20 ص :

تیالو اب  نید  لامکا 

ربمایپ لّصفم  یخیرات و  هبطخ  زا  یـشخب  هدمآ و  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  يونعم  یظفل و  رتاوت  اب  فلتخم و  قرط  هب  تیاور  زا  شخب  نیا 
لیلد نیمه  هب  دومرف و  لیمکت  ار  شیوخ  توبن  مایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  عادولاۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

. ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هفیرش  هیآ  هک  دنراد  هدیقع  ناثدحم  نارّـسفم و  هک  تسا 
«(1)»

متاح یبا  نبا  ظفاح  زا : دـنترابع  ناثدـحم  نارّـسفم و  نیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  تماـما  تیـالو و  هراـبرد 
زا يافوتم 330  یلماحم ، هَّللادبعوبا  ظفاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روهشم  یباحص  يردخ  دیعـسوبا  لوق  زا  لاس 327  يافوتم  يزار ،

نسحلاوبا يافوتم 427 ، يروباشین ، یبلعث  قاحساوبا  يافوتم 416 ، هیودرم ، نبا  ظفاح  يافوتم 407 ، یسراف ، رکبوبا  ظفاح  سابع ، نبا 

هیآ 3 هدئام ، هروس  - 1
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21 ص :
زا همه  هک  « (1)  » رگید ثدحم  رّـسفم و  اههد  یناهفـصا و  میعنوبا  يافوتم 477 ، یناتسجس ، دیعـسوبا  يافوتم 468 ، يروباشین ، يدـحاو 

. دنراد رظن  تدحو  هعیش  ياملع  اب  تهج  نیا  رد  دناتنس و  لها  ياملع 
تفرگ و ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدمآ  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  رد 

: هک درک  اعد  هنوگنیا  دناوخ ، ارف  وا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دومن و  یفرعم  تماما  تفالخ و  هب  يرفن  رازه  دص  عمج  نآ  روضح  رد 
 ... رادب نمشد  دراد  نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ایادخ  راب  ُهاَداَع ؛»...  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  »
راید مدرم  يارب  ار  ینامسآ  مایپ  یخیرات و  زور  نآ  ربخ  دننک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تیالو  قاثیم  هب  دومرف  رما  ناناملـسم  هب  سپس 

: تفگ هک  دوب  باطخ  نبرمع  تفگ ، کیربت  داد و  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تعیب  تسد  هک  یناسک  هلمج  زا  دنیوگب . دوخ 
 ...«. يالوم تحبصا  بلاطیبا  نبای  کل  خب  خب  »

: ترابع نیا  اب  ای  و 
الوم يالوم و  تحبصا  بلاطیبا  نبای  کل  ًائینه  »

158 ص 157 - ج 37 ، راونألاراحب ، ات 229 ؛ ص 214  ج 1 ، ریدغلا ، - 1
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22 ص :
«. (1)  » یتسه نامیا  اب  درم  نز و  ره  يالوم  نم و  يالوم  وت  کنیا  تلزنم ، نیا  داب  تیاراوگ  كرابم و  ۀنمؤم ؛» نمؤم و  لک 

مهم و هعقاو  نیا  ات  تساوخ  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رعاش  تباث ، نب  ناّسح  هک  تسا  هدـمآ  یخیرات  عباـنم  رد 
: دورس هنوگ  نیا  ناّسح  داد و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآرد ، مظن  هب  ار  تیاور  نآ  مایپ 

ًایِداَنُم ِِّیبَّنلِاب  ْعَمْسا  َو  ٍّمُِخبْمُهُِّیبَن  ِریِدَْغلا  َمْوَی  ْمِهیِداَُنی 
اَیماَعَّتلا َكاَنُه  اوُْدبَی  َْمل  َو  اُولاَقَفْمُکُِّیلَو  َو  ُمُکالْوَم  ْنَمَف  ُلوُقَی 

ًایِصاَع ۀیالولا  یف  انّمرت  مل  َواَنُِّیلَو  َْتنَأ  َو  اَنالْوَم  َکَُهلِإ 
ًایِداَه َو  ًاماَمِإ  يِدَْعب  ْنِم  َُکتیِضَرِینَّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ُْمق  َُهل  َلاَقَف 

ًاِیلاَُوم ٍقْدِص  َعاَْبتَأ  َُهل  اُونوُکَفُهُِّیلَو  اَذَهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف 

ص 219 و ج 1 ، ریدـغلا ، یلع ؛ نب  دـمحم  بزاـع و  نبا  ءارب  ساـبع و  نـبا  زا  ، 50 ص 49 - ج 12 ، ریبک ، ریـسفت  يزار ، نیدـلارخف  - 1
ص 159 ج 37 ، راونألاراحب ،
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23 ص :
«(1)  » ًایِداَعُم ًاِّیلَع  يَداَع  يِذَِّلل  ْنُک  َوُهَِّیلَو  ِلاَو  َّمُهَّللا  اَعَد  َكاَنُه 

: همجرت
الوم و تسیک  دومرف : هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادن  ونـشب  کنیا  داد . ادن  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مخریدـغ  زور  رد 
. دید یهاوخن  نامرفان  تیالو  رما  رد  ار  ام  ییام و  ّیلو  وت  تسا و  ام  يالوم  وت  يادخ  دنداد : خساپ  یهاگآ  شنیب و  اب  اهنآ  و  امـش ؟ ّیلو 

ِّیلو یلع  میاورناـمرف ، ّیلو و  نم  ار  سک  ره  سپ  مداد . رارق  ربـهر  ماـما و  دوـخ  زا  دـعب  يارب  ار  وـت  هک  زیخ  اـپب  یلع ! يا  دوـمرف : سپس 
: درک اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس  دیهد . يرای  ار  وا  دینک و  يوریپ  وا  زا  قدص  اب  دیاب  امش  تسوا و 

«. رادب نمشد  ار  وا  درک ، ینمشد  وا  اب  هک  ره  شاب و  وا  روای  وت  تسوا ، ّیلو  سک  ره  ایادخ  »

ریدغ ثیدح  يدربهار  مایپ 

رگا نآرق  ّصن  هب  انب  هک  دشاب  یهلا  مهم  رایسب  تلاسر  کی  نایب  غالبا و  يارب  تسیابیم  تمظع ، هوکـش و  نآ  اب  ریدغ  ثیدح  نیاربانب ،
هیآ و  غیلبت »  » همیرک هیآ  هکنانچ  دوب ، مامتان  رتبا و  تلاسر  صقان و  نید  دشیمن ، ماجنا 

ص 150 ج 37 ، راونألاراحب ، ص 217 و  ج 1 ، ریدغلا ، کن ، سابع ، نبا  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  - 1
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24 ص :
يربهر لوسر  ادـخ و  بناج  زا  بوصنم  موصعم و  ماـما  تماـما  اـب  نید  رگا  هک  تسا  نیا  بلطم  زار  دراد . تلـالد  نآ  رب  نید » لاـمکا  »
دیناشک دـهاوخ  يدوباـن  هب  ار  نآ  تشونرـس  قاـفن ، فیرحت و  تعدـب و  تسد  دـش و  دـهاوخ  هدیـشک  فارحنا  هب  دـیدرت  نودـب  دوشن ،
موصعم همئا  یملع  لالز  يونعم و  يربهر  رگا  دـندرک و  هچ  مالـسا  اب  اهنآ  هک  هدرک  تبث  خـیرات  نایناورم ، نایوما ، تفـالخ  رد  هکناـنچ 

نیا رد  هک  دـنامیمن  یقاـب  يزیچ  مالـسا  زا  دوب ) هتـسب  ناشتـسد  یعاـمتجا  یـسایس و  تیلوئـسم  ماـجنا  زا  هکنیا  اـب   ) دوـبن مالـسلا  مهیلع 
یملع و دـعب  زا  هژیو  هب  مالـسا - لیـصا  نایرج  ظفح  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  شقن  هب  فصنم ، ناملاع  ناراگن و  خـیرات  زین  صوصخ 

. تسا نآ  رب  دهاش  نیقیرف  عبانم  هک  دناهدومن  فارتعا  يونعم -

خیرات فیرحت  قح و  نامتک 

هب ملق  دریگب و  هدیدان  ار  تیالو  يدـیلک  شقن  ددـنبب و  قح  ندـید  رب  هدـید  ياهدنـسیون  هک  تسین  یفاصنایب  ایآ  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
!؟ دزاس دودحم  کچوک  هثداح  کی  رد  هتخاس و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  رودـص  دروم  هیآ و  لوزن  نأش  هتفرگ و  تسد 

ثیدح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  اعدا  هوزج  هدنسیون  « (1)»

هدیُرب ناتساد  - 1
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25 ص :
: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  هدومرف  اههلوح  عوضوم  نمی و  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رفس  دروم  رد  ار  ریدغ 

هک مالسلا - هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دناوخ ، ارف  جح  کسانم  ماجنا  هب  ار  مدرم  دش و  جح  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
. دوش جح  راپسهر  نمی  زا  هک  تشون  همان  دوب - نمی  رد  زور  نآ 

هتفرگ نارجن  لها  زا  هک  ار  ییاههلوح  نایهاپـس ، درک . جح  رفـس  گنهآ  دوخ  تشامگ و  هاپـس  یتسرپرـس  هب  ار  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هللا یلـص  ربمایپ  دوب ، هدمآ  هکم  هب  هنیدم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، هکم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیمه  دندیـشوپ . دندوب ،

، دناهدیشوپ ار  یتمینغ  ياههلوح  نایهاپس ، دید  دمآ  هک  نیمه  ددرگرب . هاپس  هب  مارحا  تلاح  اب  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و 
: داد خساپ  درم  نآ  دناهدیشوپ ؟ ار  اهنآ  ربمایپ ، هب  اههلوح  میلست  زا  شیپ  ارچ  هک  درک  ضارتعا  فلخت  نیا  تهج  هب  هاپس  تسرپرس  هب 

عوضوم نیا  تفرگ . اهنآ  زا  ار  اههلوح  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنهد . لیوحت  سپـس  دـنوش و  مرحم  اههلوح  نیا  رد  دنتـساوخ  نم  زا  نایهاپس 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندرک . تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  اذل  دش ، نانآ  یتحاران  ببس 
نانآ « (1) . » دنکیمن شزاس  دوخ  نید  رد  تسا و  تخـسرس  ادـخ  نید  رد  وا  اریز  دـییوگن ، اوران  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  دومرف : هلآ  و 

دندرک توکس 

« هنید یف  نهادم  ریغ  لجوزعهَّللا  تاذ  یف  نشخ  ّهناف  بلاطیبا ، نب  یلع  نع  مکتنسلا  اوعفرا  - » 1
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26 ص :
«. (1)  » دندرکیم ییوجبیع  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دیابن  دندیمهف  دنتسناد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاگیاج  و 

ربمایپ یطیارش  نینچ  رد  هدوب و  هکم  زا  هتشگزاب  نایجاح  اب  نمی ، زا  هتشگرب  هاپـس  ندش  ورهبور  ّلحم  مخریدغ ، هک  هدرک  اعدا  هدنـسیون 
نآ تماما  مالعا  هن  هدوب  نمی  يایاضق  دروم  رد  ثیدـح  نیا  اذـل  هدومرف ، ار  هـالْوَم » ٌِّیلَعَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم   » ثیدـح هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

!! ترضح
: تسا دودرم  تهج  دنچ  زا  تسین و  شیب  یخیرات  هطلاغم  کی  اعدا ، نیا 

یماگنه جح و  لامعا  زا  لبق  مارحا  ناونع  هب  اهنآ  ندیشوپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  نیشناج  طسوت  اهنآ  يراذگاو  اههلوح و  عوضوم  - 1
هجحيذ و مهدجیه  زور  رد  نارّـسفم ، ناخروم و  قافتا  هب  ریدـغ  ثیدـح  هکیلاح  رد  هدوب ، هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدوب 

. تسا هدوبن  هَّللاتیب  نایجاح  نمی و  نایهاپس  یقالت  ّلحم  ریدغ ، نیاربانب ، تسا ، هدوب  هنیدم  هب  تشگزاب  ماگنه  جح و  لامعا  زا  سپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تشذگ  هکنانچ  درادن و  اههلوح  عوضوم  اب  یبسانت  موهفم ، مایپ و  رظن  زا  هالْوَم » ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم   » ثیدح - 2

لاملاتیب و زا  تنایص  دوخ ، نید  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یتخسرس  نآ ، هک  داد  يرگید  نایب  هب  ار  ناضرتعم  خساپ  هلآ 

80 ص 79 - دیفم ، داشرا  385 ؛ ص 384 - ج 21 ، راونألاراحب ، - 1
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27 ص :
. دراد يرگید  مایپ  هک  تیالو  هلأسم  هن  دراد ، بسانت  عوضوم  نآ  اب  خساپ  نیا  تسا و  نافلختم  اب  وا  يریذپانشزاس 

نازوس نابایب  مرگ و  ياوه  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  راگزاس  قطنم  لقع و  اب  بلطم  نیا  ایآ  همه  زا  رتمهم  و  - 3
زاهج زا  دناوخ و  ارف  زامن  عامتجا و  هب  دناهتفگ - رازه  تسیب  دصکی و  ات  رازه  داتـشه  زا  هک  ار - نایجاح  هوبنا  تیعمج  فلع ، بآ و  یب 

یناسک ضارتعا  هب  خساپ  ترـضح ، نآ  فدـه  دـناوخب و  رهظ  زامن  زا  سپ  ار  ینالوط  هبطخ  نآ  دورب و  نآ  يالاب  دزاسب و  يربنم  نارتش 
!؟ دنتفرگ هدرخ  دوخ  نید  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یتخسرس  هب  هک  دشاب 

يراگن خیرات  هسیسد 

مامتا زا  سپ  يرگید  و  هدیُرب ) ناتساد  رد  اههلوح  عوضوم   ) هدش عقاو  هکم  رد  جح و  زا  لبق  یکی  هک  ار  یخیرات  هعقاو  ود  هدنسیون ، نیا 
هب هتشادرب و  مخ  ریدغ  زا  ار  تیالو  ثیدح  هداهن و  مه  رانک  رد  هدننک  هارمگ  لوقعمان و  ياهویش  هب  هداد ، خر  مخریدغ  رد  جح و  لامعا 

ياطخ اب  ار  دوخ  ناگتـشذگ  ياطخ  ات  دـناشکب  یهارمگ  هب  ار  ناگدـنناوخ  دـناشوپب و  ار  یخیرات  تقیقح  کی  ات  هدز  دـنویپ  نمی  هعقاو 
نودب هدرک ، رکذ  ار  تیب ) لها  نآرق و   ) نیلقث ثیدـح  هدرک و  لقن  مقرا  نب  دـیز  لوق  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  هاگنآ  دـنک !! هیجوت  يرگید 

هتفگ نخس  تسا - ریدغ  یلصا  روحم  هک  تیالو - ثیدح  زا  هکنیا 
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28 ص :
هدوب زین  يرگید  مهم  بلاطم  تیالو و  هلأسم  نیلقث و  ثیدح  رب  لمتـشم  ریدغ  ثیدح  ناثدحم ، ناخروم و  قافتا  هب  هک  یلاح  رد  دـشاب .

. تسا هدومرف  نایب  تما  يارب  دوخ  كرابم  رمع  رخآ  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک 
قح زا  دّرمت  بصعت و  اما  دنک ؛ زیهرپ  نآ  زا  دیاب  ناملسم  کی  هک  تسا  راکشآ  یتنایخ  يرادربهرهب ، هنوگنیا  يراگن و  خیرات  هویـش  نیا 

هدیـسر و تبث  هب  تسا  لاس  اهدص  ینـس  هعیـش و  بتک  یمالـسا و  عبانم  رد  هک  یتقیقح  دنک . فارتعا  تقیقح  هب  هدنـسیون  هدادـن  هزاجا 
. دراد ییاور  ینآرق و  تادنتسم 

هدیرُب ناتساد  فیرحت 

هک هدرک  لقن  لبنح  دمحا  دنسم  هلمج  زا  ییاور  یخیرات و  عبنم  دنچ  زا  هداتفا ، قافتا  نمی  هعقاو  رد  هک  ار  هدیُرب  ناتساد  هوزج ، هدنـسیون 
لبنح و دمحا  دنسم  لقن  هب  اریز  تسا ، داضت  رد  يو  دانتسا  دروم  تادنتـسم  اب  یتح  تسا و  هارمه  رادفده  راکـشآ و  يراکتـسد  کی  اب 

 ... ییاسن و صئاصخ 
دروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  دیلو  نب  دلاخ  همان  هدیرب  یتقو  تسا : هدمآ  لبنح  دمحا  دنـسم  رد  تسا . يرگید  هنوگ  هب  تیاور 

: دومرف دش و  رهاظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  رد  مشخ  دوب ، هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  راتفر  همان  نآ  رد  هک 
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29 ص :
«(1) « » يدَْعب ْمُکِِّیلَو  َوُه  َو  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یّنِم  ُهَّنإ  َو  يدَعب  مکُِّیلَو  َوُه  َو  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ٍِّیلَع  ِیف  ْعَقَت  «ال 

وا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هچ  دـییوگن  اوران  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  يِدـَْعب ؛» ٍنِمُْؤم  ُّلُـک  ُِّیلَو  َوُه  َو  تسا ...« : هدـمآ  يرگید  عبنم  رد  و 
نم زا  دـعب  نموم  ره  ّیلو  وا  و  دومرف ) رارکت  راـب  ود  ار  نیا   ) دراد تیـالو  امـش  رب  نم  زا  سپ  وا  و  میتسین ) ادـج  رگیدـکی  زا  اـم   ) متـسه

. تسا
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینک  تقد  درادن - ریدـغ  هعقاو  هب  یطبر  دـناهدرک و  لقن  تنـس  لها  ناخروم  ناثدـحم و  هک  تیاور - نیا  رد 

دروم زین  اجنیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  ماقم  ات  تسا . نموم  ره  ّیلو  امـش و  ّیلو  نم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنکیم : دیکأت  هلآ 
یتح هدنسیون  لاح  نیا  اب  دنامن . یقاب  دّرمت  دیدرت و  ياج  یسک  يارب  دنامب و  رادیاپ  مدرم  لد  شوگ و  رد  بلطم  نیا  دهد و  رارق  دیکأت 

! تسا هدرک  هلثُم  ار  تیاور  هدیزرو و  غیرد  زین  لبنح  دمحا  دنسم  زا  لماک  روط  هب  تیاور  لقن  زا 
رکذ هنیدم  ار  نآ  ياج  یخرب  و  « (2)  » هداد طابترا  يرجه  متشه  لاس  هب  ار  هدیُرب  ثیدح  نافلؤم  یخرب  هک  دنامن  هتفگان 

ج لامعلازنک ، 137 ؛ / 9 دئاوزلا ، عمجم  111 ؛ نیحیحصلا 3 / كردتسم  ص 106 ؛ ییاسن ، صئاصخ  ص 356 ؛ دمحا ج 5 ، دنسم  - 2 - 1
146 ص 145 - ج 1 ، ملاعم ، کن : . 207 / 12

ص 371 ج 2 ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  نالحد ، ینیز  دمحا  کن : - 2
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30 ص :
«(1) . » دناهدرک

نآرق هاگدید  زا  تیالو 

لـصا کی  تماما  رگا  هک  تسا  نیا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  عوضوم  رد  ههبـش  ياقلا  اـب  هدنـسیون  نیا  هک  يرگید  بلطم 
: مییوگیم ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  تسا ؟ هدشن  هتفگ  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  ارچ  تسا ، یمالسا  مّلسم 

نیارق اب  تیالو - عوضوم  حرط  اب  ددـعتم ، تایآ  رد  اما  هدربن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مان  تحارـص  هب  دـنچ  ره  میرک  نآرق  - 1
«(2) . » َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  غیلبت : هیآ  هلمج  زا  تسا . هتخادرپ  ترضح  نآ  تیالو  تماما و  نایب  هب  یعطق -

«(3)  » ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  تمعن : مامتا  نید و  لامکا  هیآ 
،

«(4)  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  تیالو : هیآ 
«(5)  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  رمالا :» یلوا   » هیآ

ص 128 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 162 ، ج 6 ، طسوالا ، مجمعلا  کن ، - 1
هیآ 67 هدئام ، هروس  - 2

هیآ 3 نامه ، - 3
هیآ 55 نامه ، - 4

هیآ 59 ءاسن ، هروس  - 5
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31 ص :
: تسا هدمآ  نینچ  غیلبت  هیآ  لیذ  ینس  هعیش و  ریسافت  يرایسب  رد  ور  نیا  زا 

«(1) « » یّلع یف   ../ » َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
هدش لزان  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدوب  مّلـسم  ریـسفت ، ثیدـح و  لها  هباحـص و  رظن  زا  دـهدیم  ناشن  نیا  و 

. تسا هدش  لقن  هماع  هصاخ و  فلتخم  قرط  زا  ریسفت  نیا  هباشم  زین  تایآ  ریاس  رد  تسا .
راـکنا لـباق  ریغ  لـیلد  هَّللا  لوسر  ریرقت  لـعف و  لوق و  تسا و  تّجح  یعوضوم  ره  رد  يوـبن  تنـس  هک  تسا  نیا  رب  نیملـسم  قاـفتا  - 2

هک دنـشاب  هدومرف  دـیکأت  نآ  رب  دـشاب و  هدیـسر  یعطق  لقن  راـبخا و  رتاوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  هکنآ  هژیو  هب  دـشابیم ،
ّدح رد  رتاوت و  قوف  هدرکن و  دـیدرت  نآ  رد  يدـحا  هک  تسا  رابخا  هنومن  نیا  زا  ریدـغ  ثیدـح  تسین . زیاج  هجو  چـیه  هب  نآ  زا  فلخت 
هب ینامیا ، تقادص  تعاجش و  اب  نارگید  دهدیمن  هزاجا  ناگتشذگ  فلخت  ياهقرف و  تابـصعت  دنچ  ره  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  ترورض 

. دننک فارتعا  نآ 
« تلزنم ثیدح  «، » راد ثیدح  ، » ریدغ ثیدح  رب  هوالع 

هرابرد ریدغ و  زور  رد  غیلبت  هیآ  هک  هدرک  رکذ  تنس  لهاناگرزب  زا  باتک  یـس  زا  لقن  هب  هک  ات 223 ، ص 214  ج 1 ، ریدغلا ، کن ، - 1
دناهدرک لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  لوق  زا  ار  نیمه  زین  هعیش  عبانم  تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
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32 ص :
. دراذگیمن یقاب  دیدرت  ياج  هک  تسا  رادروخرب  يریظنیب  ّتیعطق  ماکحتسا و  زا  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  تیاصو  دروم  رد  و ... 

اهنت هدماین و  نآرق  رد  هک  زامن  تیفیک  دننام  دشابیم . نآ  رگنایب  يوبن  هریس  تنس و  یلو  هدماین  نآرق  رد  نید  تایرورض  زا  يرایسب  - 3
راهچ اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  تعکر و  هس  برغم  زامن  تعکر ، ود  حبـص  زامن  هدش  رکذ  نآرق  ياجک  رد  تسا . هدـش  زامن  هماقا  هب  رما 

ماکحا نینچمه  نآ . تایئزج  ریاس  دوش و  هدناوخ  هروس  دـمح و  اب  دـیاب  زامن  دروآ و  اج  هب  هدجـس  ود  تعکر  ره  رد  ای  دـشاب و  تعکر 
! دناهتفریذپ ار  نآ  ناناملـسم  مومع  هدـش و  هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لعف  لوق و  زا  هک  تعیرـش  بادآ  رگید  تاکز و  هزور و 

هدرک یهن  هچنآ  زا  دـینک و  لـمع  نادـب  دـیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ار  هـچنآ  هداد  ناـمرف  مـیرک  نآرق  اریز 
«(1) . » اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  دیزرو ... : بانتجا 

ِنَع ُقِْـطنَی  اـم  َو  تسا : راـگدرورپ  یحو  هکلب  دـیوگیمن ، دوـخ  زا  دـیوگ  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  تـسا  نآرق  حیرـص  و 
«(2)  » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإيوَْهلا 

«(3) . » ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  دنکیمن  يوریپ  راگدرورپ  یحو  زا  زج  و 

هیآ 7 رشح ، هروس  - 1
هیآ 4 مجن ، هروس  - 2

هیآ 15 سنوی ، هروس  - 3
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33 ص :
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  هدوبن ، يرورض  نآرق  رد  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  ای  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مان  رکذ  - 4

، لعف لوق و  اب  دومرف و  نایب  عادولاۀجح  ات  هتفرگ  راد  ثیدـح  توعد و  زاغآ  زا  فلتخم ، ياهتبـسانم  رد  تحارـص و  هب  ار  عوضوم  نیا 
همه نآ  اـب  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـن  ندرب  نیا ، رب  نوزفا  دومن . تیبـثت  میکحت و  دوخ  زا  دـعب  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج 

ار نآرق  اهتداسح ، اهتموصخ و  نیا  لیلد  هب  دـشیم  ببـس  تشاد و  یفنم  تاعبت  دوب - ناقفانم  لد  رد  هک  اهتموصخ - اهتداسح و 
هنوگنامه دهد ، رارق  فده  ار  نید  ساسا  هک  دیآ  دیدپ  مالـسا  تما  نیب  یتافالتخا  هجیتن  رد  دـننک و  فذـح  ار  نآ  زا  یتایآ  فیرحت و 

هب مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  تیـالو  مـالعا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لـیلد  نیمه  هب  دوب . مولعم  شیپ  زا  لـمعلاسکع  نیا  هک 
زا ار  وا  دنوادخ  هک  داد  نانیمطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دش و  لزان  غیلبت  هیآ  هک  دوب  كانمیب  مدرم  تفلاخم  ینیبشیپ  ظاحل 

. دومرف غالبا  ار  مهم  مایپ  نآ  مخریدغ  رد  هک  درک  دهاوخ  تسارح  ظفح و  ناشکرس  توادع  رکم و 
یلوا نید و  لامکا  غیلبت ،  » تایآ رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسین ؛ مالسلا  هیلع  یلع  مان  هب  حیرـصت  نآرق و  ّصن  دنمزاین  تماما  تابثا  هصالخ :

. تسا هتخادرپ  نآ  تیبثت  حیرشت و  هب  يوبن  یعطق  ّتنس  هدمآ و  رمالا و »... 
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34 ص :

تیالو الوم و  موهفم 

يرای کیدزن ، عاطم ، دّیـس ، هلمج : زا  تسا ، كرتشم  هباـشتم و  ینعم  دـنچ  نیب  ـالوم  ظـفل  دـیوگیم : يرگید  شخب  رد  هوزج  هدنـسیون 
. درک هیکت  نادب  بلطم  تابثا  رد  ناوتیمن  اذل  هدنهد و ... 

هن تسا  تیمکاح  بصنم  رادهدهع  رادمامز و  رما ، ّیلو  عاطم ، يانعم  هب  اجنیا  رد  الوم  هک  دنکیم  تلالد  یعطق  نیارق  دـهاوش و  خـساپ :
لقن سابع  نبا  هلمج  زا  تسا . هدش  حیرشت  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  زا  تایاور  رد  میدرک و  نایب  اًلبق  هکنانچ  رگید ، يانعم 

: هدرک
«(1) « » يِدَْعب ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُِّیلَو  َْتنَأ  ِیلَِعل  َلاَق  ِّیبَّنلا  َّنِإ  »

رظن زا  هک  رگید  دراوم  دوب و  یهاوخ  نم  زا  سپ  نموم  ره  تسرپرـس  ّیلو و  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   ؛
. تشذگ

. دنکیم دییأت  ار  ینعم  نیمه  زین  برع  نابیدا  تغل و  ناملاع  نانخس  هوالع  هب 
هب یلوا  ددرگیم - زاب  نادـب  یناعم  ریاس  هک  اهنآ - همه  روحم  لصا و  اّما  دراد  رب  رد  ار  ینعم  هد  ـالوم  ظـفل  : » دـیوگیم نسح  نب  ییحی 

( ندوب رایتخا  بحاص   ) ندوب فّرصت 

ص 203 ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  زا  لقن  هب  ص 147  ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  ص 360 ؛ ج 11 ، یسلایطلادنسم ، - 1
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35 ص :
«« (1) . » تسا هدمآ  زین  برع  راعشا  تایبدا و  میرک ، نآرق  رد  هک  تسا 

؛ فّرـصت هب  یلوا  ندش و  يرگید  رما  يّدصتم  زا  تسا  ترابع  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ینعم  دـنچ  ّیلو  : » دـیوگیم تادرفم  رد  بغار  زین 
«(2) . » ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  دیامرفیم : نآرق  هکنانچ  ندوب ، يرگید  زا  رتراوازس  ینعی 

دننادیمن ار  دوخ  تحلصم  ریخ و  مدرم  زا  يرایسب  هک  ارچ  تسا ، رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  مدرم  دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ؛
ناشدوخ زا  رتراوازـس  سپ  دـنادیم  ار  مدرم  حـلاصم  یحو  ياّکتا  هب  دراد ، تیرومأـم  ادـخ  بناـج  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و 

. تساهنآ هب  تبسن 
ْنِم ْمُِکب  َیلْوَأ  ُتَْسل  َأ  : » دـسرپیم مدرم  زا  ریدـغ  هعقاو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مینک  هجوـت  هتکن  نـیا  هـب  تـسا  بلاـج 

؟ متسین رتراوازس  ناتدوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  ْمُکِسُْفنَأ »
«. هالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  هَّللا » لوسر  ای  ارچ  یلب ؛ : » دنهدیم خساپ  اهنآ  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـالو  هب  فارتعا  مدرم و  ِخـساپ  نآ  هَّللا و  لوسر  تیـالو  هب  مدرم  زا  نتفرگ  فارتعا  نآ  همیرک و  هیآ  نآ 
تیالو هک  دراد  نیا  زج  یموهفم  ایآ  دراد ، تیالو  امش  رب  نم  دننام  مه  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دومرف : هک  ربمایپ  نخس  هلصافالب 

ص 158 رابخألا ، حاحص  ةدمع  - 1
« یلو هدام « نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  - 2
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36 ص :
؟ تسا تباث  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ًانیع  مدرم ، هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر 

دراوم رد  هژاو  نیا  هدـمآ و  ررکم  ثیدـح  رد  ـالوم »  » هژاو : » تسا هدروآ  ریثا  نبا  لوـق  زا  یلو »  » هداـم لـیذ  برعلا  ناـسل  رد  روـظنم  نبا 
ار دوخ  ّصاخ  موهفم  دروم  ره  رد  هک  عبات و »...  بحم ، رـصان ، قتعم ، معنم ، دیـس ، کـلام ، ّبر ، : » هلمج زا  هدـش ، هدرب  راـک  هب  يرایـسب 

ُهالْوَم ُْتنُک  ْنَم   » ِثیدـح هاگنآ  دـشابیم ، تراما  يانعم  هب  تیـالِو »  » قتع و ترـصن و  بسن و  ياـنعم  هب  تیـالَو » : » هدوزفا سپـس  دراد ».
يالو نامه  نیا ، هک  هدرک  لقن  یعفاش  زا  دوش و  ظاـحل  ثیدـح  نیا  رد  دـناوتیم  یناـعم  نیا  رتشیب  دـیوگیم : هدروآ و  ار  هـالْوَم » ٌِّیلَعَف 

مالـسلا هیلع  یلع  اب  ار  رمع  راتفگ  سپـس  ْمَُهل  یلْوَم  َنیِِرفاْکلا ال  َّنَأ  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  هدومرف : دنوادخ  هک  تسا  مالـسا 
دـشابیم وا  ّیلو  دشاب ، يرگید  رما  رادهدـهع  يّدـصتم و  سک  ره  هدوزفا : و  نمؤم » لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  : » تفگ هک  هدرک  لقن 

«. (1)»
هکناـنچ دـناهتفگ و  ـالوم  ّیلو و  هراـبرد  ییاور  ینآرق و  ياـههژاو  مهف  رد  هربـخ  بدا و  تغل و  لـها  هچنآ  زا  تـسا  یـشخب  طـقف  اـهنیا 

ندش يرگید  رما  رادهدـهع  ندوب ، فّرـصت  هب  یلوا  نامه  هک  تسا  ینآرق  موهفم  نامه  هب  اهنآ  همه  هراشا  رظن و  هجوت  مینکیم  هظحالم 
رد هک  تسا  تراما  تدایس و  و 

یلو هدام  برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 1
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37 ص :
. دراذگیمن یقاب  ماهبا  دیدرت و  ياج  هدیدرگ و  روظنم  تیالو  ثیدح 

تیمکاح يالو  تبحم و  يالو 

یتسود تبحم و  ياـنعم  رد  ار  تیـالو  ثیدـح  دـننکیم  یعـس  تقیقح  زا  زیرگ  اـب  قیاـقح و  نیا  زا  یـشوپمشچ  اـب  نارگهیجوت ، یخرب 
. هدش هیـصوت  نادب  تسا و  نامیا  مزاول  زا  زین  ترـضح  نآ  یتسود  دـنچ  ره  تسین . لوبق  لباق  هجوچـیه  هب  هیجوت  نیا  هک  دـننک  هصالخ 

ٍضَْعب ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتانِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  دـنکیم : نایب  نآرق  هک  هنوگناـمه  تسا ، ناـنمؤم  داـحآ  ناـیم  یبلق  هقلع  تبحم  یتسود و 
«(1)»

زا ادخ  يایلوا  هب  تبسن  هتبلا  درادن . صاصتخا  ّصاخ  تیـصخش  ای  صخـش  هب  نیا ، دنـشاب و  رگیدکی  رادتـسود  دیاب  نامیا  لها  هعماج  و 
ِیف َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  دراد : یّـصاخ  هاـگیاج  نآرق ، رد  یبرقلايوذ  تّدوـم  ورنیا  زا  تسا  رادروـخرب  ياهژیو  تیمها 

«(2) . » یبْرُْقلا
. دمآ دهاوخ  نآ  یپ  رد  زین  میلست  تعاطا و  دش ، داجیا  تبحم  نیا  رگا  یعیبط  روط  هب  هک 

مالـسلا و هیلع  ناـنمؤم  ریما  تیـالو  باـب  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تاـیاور  همه  نآ  اـیآ  هک  تسا  نـیا  مـهم  هلأـسم 
دیکأت همه  نآ  اب  ریدغ ، زور  ات  هتفرگ  راد  ثیدح  زا  تفالخ ، تیاصو و 

هیآ 71 هبوت ، هروس  - 1
هیآ 23 يروش  هروس  - 2
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38 ص :
هک مخ  ریدـغ  روشنم  یخیرات و  هبطخ  نآ  ایآ  درک !؟ هصالخ  ّتبحم  رد  ناوتیم  ار  نآرق  تاـیآ  هفاـضا  هب  دـهاوش  نیارق و  حیرـصت و  و 

؟ تسناد ّتبحم  هب  رظان  اهنت  ناوتیم  ار  تسین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تیاصو و  زج  يزیچ  نآ  مایپ 
دنک و توعد  جح  هب  ار  دالب  ناناملـسم  دوخ  كرابم  رمع  رخآ  یخیرات و  ّصاخ  ههرب  نآ  رد  ادـخ  لوسر  دریذـپیم  لقاع  ناسنا  مادـک 
وا تیالو  زا  دنک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینالوط  هبطخ  نآ  اب  دنک و  عمج  مخ  ریدغ  رد  ار  مدرم  زا  رفن  رازه  دـص  زا  شیب 
رد دـیرادب ! تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم ، يا  هک  دـشاب  نآ  اـهنیا  همه  زا  روظنم  دـیامن و  توـعد  تعیب  هب  ار  مدرم  دـیوگب و  نخس 

؟ تشادن زاین  نایب  تامدقم و  لیصفت و  همه  نآ  هب  تبحم  هب  هیصوت  هک  یلاح 

ساسایب تالاکشا 

؟ درکن حرطم  هنیدم  ای  تافرع  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  عوضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  دیوگیم :
؟ رگید ياج  هن  اجنیا و  ارچ  دشیم : هتفگ  دومرفیم ، داریا  ار  هبطخ  نیا  رگید  ياج  ره  اریز  تسانعم . یب  شسرپ  نیا 

دـندوب و هدـنکارپ  نابایب  فارطا  ای  تدابع و  مرگرـس  اههمیخ  رد  نایجاح  دوب و  جـح  لامعا  يرازگرب  هاگیاج  هک  تافرع  نیا ، رب  هوالع 
، اجنآ رد  هبطخ  داریا  هکنآ  رگید  دشیمن . مهارف  نابطاخم  زکرمت  دوبن و  بسانم  هبطخ  داریا  يارب 
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39 ص :
هک دیـسر  یماگنه  یهلا  نامرف  نیاربانب  دـشیمن . موهفم  یتسرد  هب  تیالو  تفالخ و  هلأـسم  تفرگیم و  رارق  جـح  لاـمعا  عاعـشلاتحت 

. دوب نامرف  نیا  مالعا  يارب  ناکم  نیرتبسانم  دندشیم و  دوخ  راید  راپسهر  اجنآ  زا  دندیـسر و  اهناوراک  یقالت  هطقن  هب  ادخ  هناخ  نارئاز 
. دندنامیم ربخیب  نآ  زا  مدرم  ریاس  تفگیم ، هنیدم  رد  رگا  درادن و  ارچ  نوچ و  دنوادخ  رما  هتبلا 

جح هک  دش  تقیقح  ناماکهنـشت  يارب  یناشوج  همـشچرس  زاس و  خیرات  ياهّطخ  هکلب  مانمگ ، ظفل  کی  هن  مخریدغ  دعب  هب  خیرات  نآ  زا 
هب یعقاو  نانمؤم  دـهدیم و  تایح  ناج و  ار  تاداـبع  لاـمعا و  اـنم و  تاـفرع و  درادـن و  ار  دوخ  یعقاو  ياـنعم  موهفم و  نآ ، نودـب  زین 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنانچ  دنوشیم  هتخانش  تسا - مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  انامه  هک  نآ - مایپ  هلیسو 
«(1) « » يدعب نونمؤملا  فرعی  مل  یلع  ای  كالول  »

. دندشیمن هتخانش  نم  زا  دعب  نانمؤم  يدوبن ، وت  رگا  یلع  يا   ؛

تیالو هرابرد  نآرق  زا  رگید  لیلد 

: تسا همیرک  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رب  ینآرق  رگید  لیلد 

هرامش 36477 ثیدح  لامعلازنک ، - 1
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40 ص :
«(1)  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ 

. دنداد تاکز  عوکر  لاح  رد  هدروآ و  نامیا  هکنانآ  تسوا و  ربمایپ  ادخ و  امش ، رایتخا  بحاص  ّیلو و  « ؛
: تسا هجوت  نایاش  هتکن  دنچ  هیآ ، نیا  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یـسک  دیـشخب ، لئاس  هب  ار  دوخ  رتشگنا  داد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  یـسک  نارـسفم  قافتا  هب  - 1
«. (2)  » تسا هدشن  لزان  وا  ریغ  هرابرد  هیآ  نیا  دوبن و 

زا سپ  تیالو  انامه  تلزنم ، نآ  تسین و  اور  وا  ریغ  يارب  هک  داد  رارق  يدـنلب  هاگیاج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تلزنم  هیآ  نیا  - 2
لیاضف تالامک و  یگتـسیاش ، زا  تسیابیم  دریگیم ، رارق  لوسر  ادـخ و  تیـالو  فیدر  رد  شتیـالو  هک  یـسک  و  تسا . لوسر  ادـخ و 

؛ دوب نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  یهلا  تیالو  رادهدهع  دنیـشنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  هب  دناوتب  ات  دشاب  رادروخرب  ییالاو 
: تسا هدومرف  وا  مان  هب  حیرصت  نودب  هلهابم  هیآ  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یبن  سفن  هلزنم  هب  وا  اریز 

«(3) . » ْمُکَسُْفنَأ َو  انَسُْفنَأ  َو  ... 
هعقاو رد  نارسفم  قافتا  هب  هک 

هیآ 55 هدئام ، هروس  - 1
ص 156 ج 1 ، ملاعم ، لوزنلا ، بابسا  لیزنتلادهاوش ، يربط ، ریسفت  - 2

هیآ 61 نارمع ، لآ  هروس  - 3
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41 ص :
هک یـسک  اهنت  بیترت  نیدـب  دنتـشاد . روضح  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  ارهز و  یلع ، ترـضح  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلهاـبم 
زا سپ  یناسنا  لماک  عماج و  هخـسن  هک  دـشابیم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تفـالخ  هتـسیاش 

. تسا تلاسر  زج  هب  ترضح  نآ  دننامه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
عمج تروص  هب  هیآ  ارچ  هک : دـناهدرک  لاکـشا  یخرب  تسین . دوصقم  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  اما  هدـمآ ، عمج  تروص  هب  هیآ  دـنچ  ره  - 3

 ...« َةالَّصلا َنوُمیُِقی  اونَمآ ...  َنیِذَّلا  : » هدمآ
درف دروم  رد  یلو  تسا  عمج  هغیـص  انَءاِسن »  » هلهابم هیآ  رد  هکنانچ  تسا ، یعیاش  لامعتـسا  درف  دروم  رد  عمج  هژاو  ندرب  راک  هب  خـساپ :

. هدش هدرب  راک  هب  مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  )
«. (1)  » دراد دوجو  نآرق  رد  يرگید  ریاظن  زین 

نآرق رد  رمألایلوا »  » تیالو

: هیآ دهدیم ، نامرف  اهنآ  تعاطا  هب  دنکیم و  تابثا  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هک  تایآ  رگید  زا 
«(2)  .. » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 

ار ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا 

ص 157 ج 1 ، نیتسردملا ، ملاعم  کن ، - 1
هیآ 59 ءاسن ، هروس  - 2
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42 ص :
. دنشابیم امش  ياورنامرف  هک  نانآ  و 

بتک رد  هعیش ، عبانم  رب  هوالع  تایاور  نیا  دناترـضح . نآ  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  رمألا ،» یلوا  : » تسا هدمآ  يرایـسب  تایاور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  لیزنتلا  دهاوش  رد  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  مه  تنـس  لها 

: دومرف ترضح  نآ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  رمألا  یلوا  مدیسرپ :
: تفگ ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  ریسفت ..  رد  هک  هدرک  لقن  دهاجم  زا  زین  «. (1) « » ییاهنآ نیتسخن  وت  مهلوا ؛ تنا  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  دنوادخ  بناج  زا  مدرم  ياورنامرف  بلاطیبا  نب  یلع  دمحم ؛»...  دعب  رمألا  هَّللا  هّالو  بلاطیبا  نب  یلع  »
. دشابیم

ریصبوبا بلاطیبا » نب  یلع  یف  تلزن  : » دومرف ترضح  دیـسرپ . ار  هیآ  نیا  يانعم  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  هک : هدروآ  ریـصبوبا  لوق  زا  و 
: دنیوگیم مدرم  مدرک ، ضرع  دیوگیم :

؟ تسا هدربن  ار  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  مان  نآرق  رد  دنوادخ  ارچ 
راهچ ای  تعکر  هس  هتفگن  اـما  هدرک  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ار  زاـمن  مکح  دـنوادخ  وگب : اـهنآ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 

تعکر و

لیزنتلا دهاوش  زا  لقن  هب  ص 159 ، نیتسردملا ، ملاعم  - 1
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43 ص :
یلـص ربمایپ  دننک و  فاوط  راب  تفه  هدومرفن  اما  هدومن  بجاو  ار  جح  دـنکیم و  ریـسفت  ار  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا 

«(1)  .. » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هیآ  و  دومن ، ریسفت  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 
هب ار  امـش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکناـنچ  تسا ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  هراـبرد  هک  هدومرف  لزاـن  ار 
نم دزن  رثوک  ضوح  رب  ات  دنکفین  ییادج  ود  نآ  نایم  ماهتـساوخ  ادخ  زا  منکیم و  شرافـس  دوخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  باتک 

«. (2) « » تفریذپ نم  زا  ار  نیا  دنوادخ  دنیآ و 
: دشاب دناوتیمن  نیا  زج  تسا و  تقیقح  نیع  لیلد  ود  هب  هدمآ ، رمألا  یلوا  ریسفت  رد  تیاور  نیا  رد  هچنآ 

یگتسیاش یسک  اهنت  دوش و  هداد  سک  ره  هب  هک  تسین  یبصنم  لوسر  ادخ و  زا  سپ  ندش  قلخ  رب  نامرف  بحاص  ندوب و  رمألا  یلوا  - 1
زج هب  تالامک - لـیاضف و  رد  دـشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ولت  یلاـت  اربم و  ناـیغط  نایـصع و  روج و  لـهج و  زا  هک  دراد  ار  نآ 

لمع ملع و  زا  رادروخرب  اطخ و  زا  موصعم  دیاب  یسک  نینچ  دشاب و  وا  رادتناما  قح و  لامج  لالج و  تافص  رهظم  وا و  دننامه  توبن -
مالـسلا و هیلع  یلع  زج  سک  نیا  دـیآ و  تسار  وا  تماـق  رب  ندوب  نیملـسم  رما  ّیلو  یهلا و  تفـالخ  تعلخ  اـت  دـشاب  دادـس  حالـص و  و 

. دناهدرکن دیدرت  ناناملسم  زا  يدحا  یگتسیاش ، نیا  رد  اریز  تسین . وا  نادنزرف 
هرابرد زج  نیا  هداد و  نامرف  نانآ  تعاطا  هب  دنوادخ  - 2

هیآ 59 ءاسن ، هروس  - 1
لیزنتلا دهاوش  زا  لقن  هب  ، 160 ص 159 - ج 1 ، نیتسردملاملاعم ، - 2
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44 ص :
تعاطا زا  نآرق  هک  هنوگنامه  تسین . زیاـج  دنـشاب - رادروخرب  داد  لدـع و  لـمع و  ملع و  دادـس و  حالـص و  زا  هک  ادـخ - ناگدـیزگرب 

: دیامرفیم هدومن و  یهن  ًاحیرص  نادسفم  نافرسم و 
«(1)  » َنوُِحلُْصی َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َنیِذَّلاَنِیفِرْسُْملا  َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال 

یگژیو و زا  هک  دـندوصقم  ینایاورنامرف  هکلب  تسین  دوصقم  ییاورنامرف  ره  دـنکیم ، رما  رمألا ، یلوا  تعاـطا  هب  دـنوادخ  یتقو  نیارباـنب 
. تسا هتخادرپ  نآ  نییبت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومن و  صخشم  ار  نانآ  رایعم  نآرق  هک  دنشاب  رادروخرب  مزال  طیارش 

نیلقث رتاوتم  ثیدح 

هداد و رارق  دیدرت  دروم  تسا - یمالسا  قرف  همه  ناناملـسم و  هماع  قافتا  دروم  هک  ار - نیلقث  ثیدح  يرگید  شخب  رد  هوزج  هدنـسیون 
نیا هک  یلاح  رد  دنافیعـض ! تیاور  رد  اهنیا  و  دنایفوک ، یطامنا  نسحلا  نب  دـیز  نسح ، نب  مساق  یفوع ، ۀـیطع  نآ  نایوار  دـیوگیم :

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ینس  هعیش و  ناثدحم  مومع  قافتا  دروم  ریدغ  ثیدح  دننامه  ثیدح 
َْنل اَمُهَّنِإ  َو  اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِیْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا ؛ ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  »

152 هیآ 151 - ءارعش ، هروس  - 1
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45 ص :
«(1) «. » َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی 

هارمگ زگره  دـییوج  کسمت  ود  نیا  هب  هاگ  ره  متیبلها . مترتع ؛ ادـخ و  باـتک  مراذـگیم ؛ ار  گنـس  نارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  »
.« دنیآ نم  دزن  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  ود  نیا  و  دیوشن .

، تسین دیدرت  ياج  هعیـش  رظن  زا  هک  هدومرف  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  ناماما  يرگید  رتاوتم  تایاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زین 
. دنشاب هتشادن  رواب  رگید  قیاقح  زا  يرایسب  دننام  ار  نآ  هدنسیون  نیا  لاثما  دنچ  ره 

زین مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ترتع تسا ، یقاب  نآرق  ات  دیاب  ریزگان  تسا ، تّجح  نآرق  رانک  رد  زین  ترتع  نیلقث  ثیدح  بجوم  هب  رگا 
رد هتفریذپ و  زین  تنس  لها  ناخروم  ناملاع و  زا  يرایسب  ار  بلطم  نیا  دشاب و  بیاغ - ای  رضاح  یماما - يرـصع  ره  يارب  دنـشاب و  یقاب 

: دننام دناهتشون ، اهباتک  هرابنیا 
 .... و هلآ » هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و   » رد يروز  هگنز  یضاق  و  همهملا » لوصف   » رد یکلام  غابص  نبا 

رگید ياهطلاغم 

: دیوگیم هدش و  بکترم  ار  يرگید  هطلاغم  ریدغ  تیاور  لیذ  شاهلاقم ، زا  يرگید  شخب  رد  هدنسیون 

ص 184 ج 35 ، راونألاراحب ، - 1
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46 ص :
.« دهد رارق  عیرشت  ردصم  نآرق  دننام  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  صخشم  رفن  هدزاود  هتساوخن  ربمایپ  »

اعدا مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  زا  يدحا  دنتـسین . عیرـشت  ردـصم  مالـسلا  مهیلع  همئا  تسا . هنوگ  نیمه  بلطم  مییوگیم 
اب مخ  ریدغ  رد  سدقم  عرش  دهد . رارق  عیرشت  ردصم  ار  اهنآ  نآرق  دننام  هتساوخ  نانآ  تماما  مالعا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدرکن 

«(1)  ... » ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هیآ 
ینابم ساسا  رب  نآ  هدننک  نییبت  تعیرـش و  هدننک  حیرـشت  نانآ  هکلب  دنروآیمن  يدیدج  مکح  چـیه  همئا  دـش و  لیمکت  تیالو  مالعا  و 

. دش دهاوخ  هتساک  نآ  زا  يزیچ  هن  هدوزفا و  نآ  رب  يزیچ  هن  تمایق  ات  هدش و  میسرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  هک  دنتسه 
دوجو يوبن  هریـس  تنـس و  نآرق و  رد  هک  دـناهدرک  دراو  ار  ییاهزیچ  سدـقم  عرـش  رد  تنـس  لـها  زا  یتعاـمج  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  هلمج  زا  دناهداد ! رارق  تعیرش  بادآ  وزج  ار  نآ  باحصا ، یخرب  افلخ و  لامعا  هب  دانتـسا  اب  نانآ  هتـشادن و 
هدجس كاخ  رب  لیلد  نیمه  هب  هعیـش  و  تسا . تراهط  هلیـسو  نم و  هاگهدجـس  نیمز  ًاروُهَط ؛» َو  ًادِجْـسَم  ُضْرَْألا  ِیل  ْتَلِعُج  : » هدومرف هلآ 

هدشن و تبث  يوبن  هریس  رد  هک  دنناوخیم  زامن  هنیس  رب  تسد  ای  و  دننادیمن . زیاج  ار  كاخ  رب  هدجـس  تنـس  لها  هک  یلاح  رد  دنکیم ،
نآ مود  هفیلخ 

هیآ 3 هدئام / هروس  - 1
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47 ص :
دروـم و  منکیم ! مارح  ار  نآ  نم  دوـب و  لـالح  ربـمغیپ  ناـمز  رد  تفگ : باـطخ  نبرمع  هک  هـعتم  جـح و  رد  عـتمت  اـی  و  هدرک ! تنـس  ار 

دروم رد  ددرگیم و  زاب  وا  ناکلسممه  وا و  دوخ  هب  هدنسیون  لاکشا  نیاربانب  درک . یسررب  دیاب  يرگید  ياج  رد  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید 
. دنکیمن قدص  هعیش 

رب یعس  اذل  هدرک ، ءاقلا  هدش  دای  هوزج  هک  تسا  یتاهبـش  هب  ییوگخـساپ  ناونع  هب  هلاقم ، نیا  شراگن  میوش  روآدای  تسا  مزال  نایاپ  رد 
جح هرمع و  رفس  هب  تمیزع  زا  لبق  زومآشناد - وجشناد و  ناناوج  هژیو  هب  ناگدنناوخ - ات  دیسر  رظن  هب  يرورـض  هلاقم  نیا  رد  راصتخا 
هنرگ و  دنریگن . رارق  رجحتم  هورگ  ینکفاههبـش  ریثأت  تحت  دنوش و  انـشآ  يدودـح  ات  تیالو  مایپ  ریدـغ و  عوضوم  اب  دـنناوخب و  دـنناوتب 

نوچمه شوک  تخـس  ناققحم  فلـس و  ياملع  هک  درذگیم  دّلجم  اهدص  هحفـص و  نارازه  زا  نآ  یعطق  لیالد  ریدغ و  ثحب  لیـصفت 
. دناهدرک مامت  ناگمه  رب  ار  تّجح  هتخادرپ و  نآ  هب  ریدغلا  رد  ینیما  همالع 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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